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Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Výpočet oslunění pro celé
území města Brna“
Zadavatel Statutární město Brno vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku „Výpočet oslunění pro celé
území města Brna“. Předmět plnění veřejné zakázky bude sloužit jako mapa střech potencionálně
osaditelných fotovoltaickými panely a podobnými zařízeními využívajícími energii ze slunce.
Takto získané informace lze nadále využívat při naplňování cílů plynoucích ze SECAP v rámci Paktu starostů
a primátorů a rovněž cílů plynoucích z Územní energetické koncepce SMB, jenž se na využíváno
obnovitelných zdrojů energií zaměřuje.
Podklad bude sloužit veřejnosti i městu. Bude zveřejněn na webu města jako mapová aplikace, bude tedy
dostupný všem občanům.
Požadavky na vytvoření mapového podkladu znázorňujícího oslunění celého území města Brna:


Mapový podklad bude vypočten nad celým územím města Brna (230 km2) za použití Digitálního
modelu povrchu Brna z roku 2019, který bude pro účely výpočtu převeden z rozlišení 25 cm/px na
1 m/px. Výpočetní rozlišení tedy bude 1 m/px stejně jako rozlišení výsledného mapového podkladu
(1 m/px),



výpočet bude proveden pro všech 365 dní roku po půlhodině,



dále bude prvotní mapový podklad ořezán na obvody střech.

Další zadávací podmínky a technická specifikace předmětu plnění je uvedena v přílohách této výzvy k podání
nabídek.
Předložené nabídky musí obsahovat tyto náležitosti:
Nabídka bude zpracována a předložena v českém jazyce a bude obsahovat:


Identifikační údaje dodavatele



Obsah nabídky



Doklady a údaje prokazující splnění kvalifikace



Návrh smlouvy – bude zpracován v rozsahu požadavků na obsah smlouvy ze strany zadavatele
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Způsob hodnocení nabídek:


nejnižší celková nabídková cena.

Nabídky prosím podejte nejpozději do 15. 10. 2019 do 15:00 hod., a to na adresu: Magistrát města Brna,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro, dveře č. 336 (sekretariát vedoucího OMI MMB). Nabídku podejte
písemně v zalepené obálce s uvedeným názvem veřejné zakázky „Výpočet oslunění pro celé území města
Brna“ – NEOTEVÍRAT!
Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou
zakázku kdykoliv bez udání důvodu zrušit.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Technická specifikace
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy
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